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Dia Nacional da Saúde

Foram concluídos 1.640 processos no
mutirão de audiências de instrução em
matéria previdenciária realizado de 30 de
julho a 01 de agosto em Garanhuns,
agreste pernambucano. O evento reuniu
20 juízes das varas federais de
Pernambuco. Órgãos como a Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, Exército e
Celpe também estiveram envolvidos na
realização do mutirão. Idealizado pela
Justiça Federal de Pernambuco e coorde-
nado pelo Juiz Tiago Aguiar, o mutirão
atendeu, nas dependências da Faculdade
de Direito de Garanhuns, cerca de três mil
pessoas, em sua maioria agricultores. O

evento tornou-se o maior dentre os
realizados na 5ª região (Alagoas, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Sergipe), pois o anterior, que
aconteceu no último mês de fevereiro em
Maceió(AL), atendeu pouco mais de mil
pessoas, realizando 983 audiências. Os
processos referiram-se a questões do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
como aposentadorias por idade ou
invalidez, pensões e auxílios doença.
Objetivo da iniciativa foi atingir uma
defesa judicial mais ágil e eficaz,
proporcionando a efetivação dos direitos
fundamentais da sociedade. Aos

procuradores participantes, foram
entregues os processos administrativos,
devidamente instruídos com extratos dos
sistemas utilizados pelo INSS e análise
administrativa, prontos para audiência.

Terminam hoje as inscrições para os
cursos à distância oferecidos pela Escola
Nacional de Administração Pública ao
Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A
Escola está disponibilizando vagas para
magistrados, servidores da Corte e das
seções judiciárias. A finalidade da admi-
nistração do TRF5 em realizar esses cursos
é promover a formação e o aperfeiçoa-
mento contínuo dos servidores. O
período dos cursos vai de 16/09 a 06/12.

Inscrições para
cursos acabam hoje

O Pleno do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
elegeu, terça-feira (3),
por aclamação, os
nomes dos ministros
Ari Pargendler, para
ocupar a presidência e
Felix Fischer, para a
vice-presidência do STJ

e do Conselho da Justiça Federal (CJF). O
atual presidente, ministro Cesar Asfor

Rocha, foi eleito para a diretoria-geral da
Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados
(Enfam); a ministra Eliana Calmon, para a
Corregedoria Nacional de Justiça; e o
ministro Gilson Dipp, para a suplência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O
ministro Cesar Rocha ressaltou que a
eleição por aclamação comprova a
unidade do Tribunal e o respeito pela
tradição da antiguidade.

Ministro Pargendler aclamado presidente do STJ

A Divisão de Infraestrutura e Administra-
ção Predial (DIAP) está realizando refor-
ma nos sanitários desta Corte. A medida
visa adaptar os locais às normas de
acessibilidade, tornando-os mais
funcionais. A melhoria possibilitou o
aumento do espaço interno dos sanitá-
rios dando maior comodidade aos por-
tadores de deficiência física. As unidades
do térreo foram as primeiras a ficarem
prontas. Em seguida, serão reformados
os do primeiro e do segundo andar.
Também estão previstas as melhorias
dos sanitários do Plenário e depois os
demais andares.

Sanitários adaptados
para portadores
de deficiência

Mutirão de Garanhuns bate recorde na 5ª Região
com 1.640 processos concluídos Foto: Subseção de Garanhuns


